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KINNITATUD 
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31.07.2020 

käskkirjaga nr 1-1/20/40 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla personali valdkond 

Töökoht: Peaspetsialist 

Tegevusvaldkond: Vangla personaliarvestuse korraldamine 

Vahetu juht: Personalijuht 

Alluvad: Personali valdkonna spetsialistid  

Töötaja asendab: Personalijuhti või personalijuhi poolt määratud isikut 

Töötajat asendab: Personalijuhti või personalijuhi poolt määratud isikut 

Töökoha põhieesmärk: Tagada personalivaldkonna arvestusliku ja statistilise töö ning 
personalieelarvega seotud tööülesannete ajakohasus, stabiilsus ning 
efektiivsus.   

 

Tööandja poolt kehtestatud 
nõuded: 

1. Kõrgharidus või selle omandamine ja 2 aastane valdkonnas töötamise 
kogemus 

2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel  
3. Hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, Internet) 
4. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda reguleerivatest 

õigusaktidest 
5. Väga hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus 
6. Täpne, korrektne, iseseisev 
7. Hea juhtimis ning koordineerimisoskus 
8. Oskus töötada pingelistes situatsioonides 

 
 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded: Tulemus: 

1. Koostab oma tegevusvaldkonna 
personalialaste kordade ja juhendite 
eelnõud ning nende muudatuste eelnõud, 
tagab nende asjakohasuse, sisulise 
korrektsuse, kooskõla kõrgemate 
õigusaktidega ning ajakohasuse. Tagab 
nimetatud dokumentide kättesaadavuse 
vangla teenistujatele. 

Personalialased korrad ja juhendid on sisuliselt 
korrektsed, kooskõlas kõrgemate õigusaktidega, 
asjakohased ning ajakohased. Korrad ja juhendid on 
terviktekstina kättesaadavad vangla v-kettal ja/või 
siseveebis. 

2. Tagab personalitegevust käsitlevate 
õiendite, aruannete, statistika ja teadete 
esitamise Justiitsministeeriumi vanglate 
osakonnale, vahetule juhile, vangla 
juhtkonnale ning vastavat nõudeõigust 
omavatele asutustele ja isikutele. 

Õiendid, aruanded, statistika ja teated on sisuliselt läbi 
mõeldud,  esitatud nõuetekohaselt ning tähtaegselt. 

3. Tagab personalialaste käskkirjade ja 
muude dokumentide nõuetekohase ja 
tähtajalise vormistamise ning sisulise 
korrektsuse. 

Personalialased käskkirjad ja muud dokumendid on 
korrektselt ja tähtaegselt vormistatud. 

4. Tagab teenistujate vajalike andmete 
ajakohasuse personaliandmebaasis, 
andmete osas toimub vigade 
tuvastamiseks regulaarne kontroll. 

Personaliandmebaasis on teenistujate kohta ajakohased 
ja korrektsed andmed, vead on fikseeritud ning edastatud  
parandamiseks. 

5. Tagab personalitöö dokumentide 
korrasoleku ja säilimise kuni arhiivi 
andmiseni. 

Personalitöö dokumendid on nõuetekohaselt säilitatud 
ning õigeaegselt arhiivi edastatud. 

6. Kinnitab personalidokumentide koopiate ja 
ärakirjade õigsuse valdkonna piires. 

Dokumentide koopiate või ärakirjade õigsus on kinnitatud 
vastavalt kehtestatud korrale. 

7. Arvutab pikaajalisele konvoi tööjõukulud 
vastavalt saateüksusest saadud andmetele 
ning sisestab need lisataotluste tabelisse. 

Konvoi tööjõukulud on arvestatud korrektselt ning 
sisestatud lisataotluste tabelisse õigeaegselt. 
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8. Vajadusel viib teenistusest lahkuvate 
teenistujatega läbi lahkumisintervjuud, 
sisestab kokkuvõtte lahkumisintervjuude 
andmebaasi, vajadusel teeb ettepanekud 
intervjuude käigus tõstatatud kitsaskohtade 
parandamiseks. 

Vangla juhtkond omab regulaarset ülevaadet lahkunud 
teenistujate arvamustest ning tõstatunud kitsaskohtade 
ettepanekutest. 

9. Teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid 
vangla personalipoliitika ja personali 
valdkonna arendamise ja/või vajalike 
muudatuste kohta. 

Ettepanekud on tehtud põhjendatud analüüsi alusel ning 
suunatud kogu töö tulemuslikkuse ja haldussuutlikkuse 
tõstmisele. 

10. Nõustab teenistujaid teenistusega seotud 
küsimustes, lahendab oma pädevuse piires 
kirjalikke ja suuliseid personalialaseid 
avaldusi. 

Teenistujad saavad pädevaid nõuandeid, suulised ja 
kirjalikud avaldused on õigeaegselt lahendatud. 

11. Osaleb vangla personalieelarve 
planeerimise protsessis, tagades 
korrektsed andmed teenistujate 
koosseisude ja töötasude osas. 

Vahetul juhil on korrektsed andmed personalieelarve 
planeerimiseks. 

12. Jälgib vangla personalieelarve täitmist 
kulugruppide lõikes. 

Teenistujate vormistamisel on jälgitud üldist eelarvet, 
ohukohad on fikseeritud ning kontrollitud. Mitte 
pearahapõhiste tasude maksmisel lähtutud võimalustest. 

13. Koordineerib personali valdkonna 
spetsialistide tööd. 

Spetsialistide töö on tulemuslik, koordineeritud ja 
kontrollitud, spetsialistide töös esinevatele puudustele on 
tähelepanu pööratud. 

14. Edastab alluvatele teenistusalast 
informatsiooni, tutvustab vajadusel direktori 
ja justiitsministri käskkirju, korraldusi ning 
alluvate tööks vajaminevaid muid õigusakte 
ja dokumente.  

Töötajad omavad vajalikku informatsiooni 
teenistusülesannete korrektseks täitmiseks.  

15. Annab alluvatele teenistusalaseid juhiseid, 
korraldusi ja ülesandeid ning kontrollib 
nende täitmist.  

Töötajad on teadlikud püstitatud ülesannetest, ülesanded 
on täidetud korrektselt ja tähtaegselt. 

16. Viib vahetute alluvatega läbi iga-aastased 
arengu- ja hindamisvestlused ja katseaja 
lõpu vestlused. 

Vestlused on õigeaegselt läbi viidud ja teenistujatele on 
antud objektiivne hinnang. 

17. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke 
korraldusi, mis on seotud töökoha 
tegevusvaldkonnaga. 

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 

18. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud on õppe- ja teabepäevad. 

 

Tegevuse 
kooskõlastamine ja 
koostöö 

1. Töötaja tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga.  
2. Töötaja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste 

vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Töötaja ei suhtle tööandja esindajana avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, 

kui tööandja on andnud selleks selge volituse.    

 

Töötaja õigused, kohustused ja vastutus tulenevad sõlmitud töölepingust, töölepinguseadusest ja muudest 
õigusaktidest. 

 

Tööandja:  Töötaja: 

  

    allkiri/ kuupäev                        allkiri /kuupäev 


